
	  
	  

	  

	  

TANGO2-‐studien	  upphör	  inom	  Räddningstjänst	  och	  Polis	  	  

Efter	  ett	  drygt	  år	  kommer	  studien	  TANGO2	  att	  upphöra	  inom	  räddningstjänst	  och	  Polis.	  
Anledningen	  till	  att	  studien	  upphör	  för	  Räddningstjänst	  och	  polis	  är	  att	  vi	  fått	  erforderlig	  
information	  inför	  fortsättningen	  av	  studien.	  Studien	  fortsätter	  nu	  vid	  larmcentraler	  runt	  om	  i	  
landet.	  

	  

	  

	  

Observera	  att	  TANGO2-‐studien	  fortsätter	  som	  vanligt	  för	  lekmän,	  innan	  övriga	  
blåljusenheter	  anländer.	  Detta	  betyder	  att	  ni	  även	  fortsättningsvis	  kommer	  att	  träffa	  på	  
lekmän	  som	  utför	  enbart	  hjärtkompressioner	  i	  samband	  med	  er	  ankomst,	  helt	  inom	  ramen	  
för	  studien.	  Utlarmning	  av	  räddningstjänst	  och	  polis	  vid	  hjärtstopp	  (s.k	  ”SALSA-‐larm”)	  
kommer	  att	  ske	  på	  samma	  sätt	  som	  tidigare	  och	  med	  samma	  kriterier	  och	  rutiner	  som	  innan	  
start	  av	  TANGO2-‐studien.	  

Vi	  vill	  i	  samband	  med	  denna	  information	  även	  passa	  på	  att	  tacka	  er	  för	  ert	  engagemang	  och	  
insatser.	  Räddningstjänst	  och	  Polis	  utgör	  en	  ovärderlig	  länk	  i	  ”kedjan	  som	  räddar	  liv”	  och	  
bidrar	  till	  ökad	  överlevnad	  för	  patienter	  med	  hjärtstopp	  utanför	  sjukhus	  i	  Stockholm	  sedan	  
2006.	  

P.S.	  Under	  2015	  räddades	  132	  liv	  inom	  Stockholms	  län	  tack	  vare	  ambulans,	  Räddningstjänst,	  
polis	  och	  allmänhet.	  Nu	  går	  vi	  för	  150	  räddade	  för	  2016.	  D.S.	  

Vänliga	  hälsningar,	  

Anders	  /	  	  Gabriel	  /	  	  Martin	  /	  	  Jacob	  /	  	  Leif	  /	  Lars	  
Hjärtstoppscentrum,	  Södersjukhuset	  

Som	  vanligt	  kan	  ni	  alltid	  kontakta	  oss	  direkt	  för	  frågor	  eller	  synpunkter.	  

	  

Gabriel	  Riva	   	   	   	   	   	   Anders	  Bäckman	  
ST-‐läkare	  Internmedicin	  och	  Kardiologi	   	   	   Narkossköterska	  
Hjärtstoppscentrum,	  Södersjukhuset	   	   	   Hjärtstoppscentrum,	  Södersjukhuset	  
070-‐545	  20	  86	   	   	   	   	   	   070-‐587	  59	  85	  
gabriel.riva@ki.se	  	   	   	   	   	   anders.backman@sodersjukhuset.se	  

Hjärt-‐lungräddning	  skall	  därför	  nu	  alltid	  utföras	  med	  kompressioner	  och	  inblåsningar	  
enligt	  principen	  30:2	  av	  Räddningstjänst	  och	  Polis	  vid	  hjärtstoppsinsatser.	  


